Психология
Начало на диабета
Когато всяко дете, юноша или възрастен
развие дългосрочно хронично заболяване,
ситуацията се усложнява за цялото семейство. Необходимостта от адаптиране към
нов живот създава предизвикателства и отнема известно време. Когато са изправени
пред криза, повечето хора преминават през
едни и същи етапи на реакция към нея.
Професор Джони Лудвигсон описва различните фази на кризата:

Шокова фаза
По време на шоковата фаза е трудно да
се мисли ясно и рационално. Мислите
препускат хаотично в главата ви. Всичко
ви изглежда нереално. Това не може да се
случва, не може да бъде истина. Може би
всичко това е някакъв кошмарен сън? Често имате чувството, че се въртите в кръг,
дезориентирани сте, като в мъгла. Не можете да възприемате информацията, която
получавате. Гледате лекаря, наблюдавате
реакцията му, езика на тялото му и разбирате колко сериозна е ситуацията. Слушате
окуражаващи думи, утешения, вярвате и се
надявате, но не сте готови да мислите подробно за болестта, за нейното възможно
прогресиране и лечение, за всички практически неща, които я съпътстват. Искате да задавате въпроси, но ви е трудно да
фокусирате мислите си или да видите пътя

Различни фази на кризата
1 Шокова фаза
2 Фаза на реакция
3 Фаза на възстановяване
4 Фаза на преориентация

„Не можеш да спреш птиците на тъгата да летят
над главата ти, но можеш да им попречиш да свият гнездо там.“
Китайска поговорка

напред. Мислите си, че лекарят трябва да
усеща, сестрата трябва да усеща, всеки
трябва да усеща вашите вътрешни мисли
за това, което е важно за вас в момента.

Фаза на реакция
Реакцията ви на кризата е тъга, сълзи,
безсъние, агресивност и усещане за горчивина. Тази фаза също отнема време. Утехата е важна, но тя трябва да е честна, а не
бурна и нереалистична. „Не трябва да се
тъгува“ - изглежда фалшиво. „Не трябва
да тъгувате“ - се усеща като удар в лицето.
Защо да не бъдете тъжни? Всеки в такава
ситуация има право да бъде тъжен. Много
е естествено да почувствате скръб, огорче-
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ние и разочарование.Тъгувате за здравия
човек, който някога сте били. Животът ви
изглежда несправедлив. Винаги е несправедливо, когато някой е поразен от сериозно заболяване, но тъгата в крайна сметка
ще изчезне. Ще се почувствате по-добре.
Не е ваша вината за появата на болестта,
това не е ваша грешка. Трябва време, за да
намерите сили да изслушвате казаното, да
приемете реалността въпреки горчивината
и страха.

Фаза на възстановяване

След известно време ще влезете във
фазата на възстановяване. Някой трябва
да се справи с болестта. Сега имате нужда от знания. Какво трябва да направите,
ако кръвната ви глюкоза спадне твърде ниско? Как сами да си правите тези
ужасни инжекции? Не можете да се отпуснете или да дишате свободно отново,
докато не овладеете всичко. Най-лошият
период приключи. Можете да научите
повече за инсулина, контрола на диабета, диетата и хипогликемията. Систематично, малко по малко, започвате да
учите необходимото и да възстановявате
живота си.

Фаза на преориентация
Ще отнеме много време, преди кризата
ви да премине във фаза на преориентация
и да установите различен, но приемлив начин на живот - такъв, при който диабетът е
важна част, но в никакъв случай не е всичко.
На моменти ще бъде трудно хората около
вас да ви разбират. Трябва време, за да преминете през всички тези фази на кризата
и това е неизбежна ситуация, когато някой
от семейството развие диабет. Разбира се,
че това е несправедливо - лечението може
да бъде трудно, животът ви рязко се е променил, може да изпитвате страх от смъртта
или от това, че сега сте различен от другите. Но все пак ще дойде събота вечер с
песни, смях, танци, добра храна, ще има
училище или работа, пикници, ваканции и

приятели. Животът ви никога няма да бъде
като преди, но пак може да бъде вълнуващ
и радостен, дори ако някои правила са се
променили.
Някои хора замръзват на място в скръбта си и не могат да се придвижат напред.
Такива хора се нуждаят от професионална
помощ. Продължителното отричане пречи
на хората да усвояват знанията, които са им
необходими, за да адаптират живота си към
диабета.
Независимо каква е причината за житейска криза: смъртта на някой близък и скъп
човек, развод, развитието на диабет или
нещо друго, винаги остава спомен за случилото се, като белег по кожата.

Когато в семейството се роди първото дете, някои
родители се чувстват така, сякаш се е появила цъкаща бомба в дома им. Когато бебето започне да
плаче, те никога не знаят дали има нужда да сменят памперса, гладно ли е детето или жадно, боли
ли го нещо. Но с течение на времето родителите
се отпускат, научават се какво да правят и стават
по-уверени в новата си роля. Подобна ситуация
възниква, когато родителите за първи път разберат, че детето им има диабет. До този момент те
са вярвали, че вече са се научили как да се грижат за детето си, а сега се оказва, че изобщо не
знаят нищо. Какво се случва, ако детето развие
хипогликемия? Как да адаптират инсулиновите
дози към храната? Какво могат да направят като
семейство? И още стотици и стотици въпроси чакат отговор. Но точно както са се адаптирали към
първото си дете, те скоро ще се научат как да се
адаптират и към тази нова ситуация.
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Когато посещавате център за диабет, трябва да
работим заедно при равни условия. Ако посещението при лекаря се възприема като „викат ме в
кабинета на директора“, тогава нещо се е объркало напълно.

Ако обаче преминете през кризата и приемете случилото се, ситуацията ще бъде
подобна на тази, в която сте получили рана,
която вече е зараснала: можете да видите
белега, но през повечето време не мислите
за съществуването му.

за детето с диабет, така и за неговите братя,
сестри или приятели без диабет.
На много деца е позволено да ядат сладки само при специални поводи или през
почивните дни. В същото време, повечето
деца биха предпочели да ядат сладки всеки
ден, ако това им беше позволено. Подобни
дискусии за яденето на вредни храни са
характерни за всяко семейство. Ако обаче детето има диабет, е много по-лесно и
удобно да се обърне внимание на ефекта на
храната върху кръвната му глюкоза, когато
казвате „не“ на сладкишите. Често споря с
родителите, като ги убеждавам, че е много
важно да се върнем към нормалните отношения между деца и родители възможно
най-бързо и да наблягаме на диабета възможно най-малко, когато става въпрос за
отглеждането на детето и спазването на
определени правила, свързани с възпитанието. С оглед на бъдещето е важно, ако
е възможно, да сте приятелски настроени
към диабета. Ако много правила и забрани
се приписват на диабета, това ще има обратен ефект, принуждавайки младия човек да
мрази болестта си.

„Не можете да научите човек на нищо просто му помогнете да го намери в себе
си.“
Галилео Галилей 1564-1642

Диабетни или семейни
правила?
Ако вие като родител обсъждате какви
„правила“ да установите вкъщи, важно е
да вземете предвид кои изисквания наистина са свързани с диабета на вашия син
или дъщеря и кои са част от нормалното
възпитание. Ако винаги се позовавате на
диабета, когато става въпрос за правила
или забрани, тогава младият човек ще започне да мрази всяка мисъл за диабета си,
който не му позволява толкова много прекрасни неща. Ако обаче помислите внимателно, ще установите, че повечето подходи
и методи на възпитание зависят от напълно
различни фактори и са еднакво верни както

„Учим се от собствените си грешки“, казва поговорката. Но винаги ли е необходимо да се изобретява колелото наново? Можете да научите
много, като говорите с други родители или приятели, които имат диабет. Те могат да ви кажат
практически малки неща от ежедневието с диабет, за които дори и ние в диабетния център знаем по-малко, тъй като повечето от нас не живеят
с диабет у дома.
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Ето защо е важно да се обясни на младите хора, че повечето правила и ограничения относно храната или сладкишите не са
следствие от това, че имат диабет, а са общовалидни и биха се прилагали във всеки
случай. В противен случай детето ще свърже всички забрани с диабета.
Не забравяйте, че правила и ограничения
са съществували в живота на детето и преди диабетът да излезе на сцената. Диабетът
носи със себе си много нови правила, което
често води до употребата на фрази от типа
„нито това, нито онова“. Вместо да забранявате всичко, се опитайте да насърчавате детето си да прави нещата, които може
- това включва повечето аспекти от ежедневието. Не се скъпете на похвали и насърчения. Наградите са заслужени, защото
детето с диабет всеки ден трябва да прави
много неща, които дори повечето възрастни не биха искали наистина да правят. Похвалете детето си за необходимите кръвни
изследвания и заслужено го насърчавайте,
когато си прави инжекции. Хвалете детето
си, когато само избира храни, подходящи за
диабета, и покажете, че високо оценявате
факта, че детето не яде бонбони зад гърба
ви. (Колко родители не отварят чекмеджето, за да хапнат нещо сладко, когато детето
заспи?) Похвалата и насърчението помагат
много по-спокойно да се възприемат и прилагат новите неща.

Може би е добра идея да отидете да поговорите с
някого, който е страдал от диабет в продължение
на много години, и да се поучите от опита му.

Ин и Ян са концепции на китайската философия,
два принципа, които са в баланс и хармония. Опитайте се да гледате на диабета си като на част
от себе си, която може да съществува в баланс и
хармония с останалата част от вашата личност.
Вашето отношение е много важна част от грижата за диабета. Тези, които мразят болестта си,
скоро ще започнат да се борят с нея.

Дори и да сте родител или възрастен с
диабет, вие също се нуждаете от окуражаване, похвала и „позитивен тласък“, когато
посещавате диабетния център. Ако посещението се възприема като „повикване на
килима пред директора“, значи тук нещо
не е наред. Вие не идвате при нас на изпит
- ще го вземете или ще се провалите. Ние
се нуждаем от взаимодействие, също както
и вие. Нашата работа е да ви помогнем подобре да управлявате диабета си като част
от вашето ежедневие.
Как би могъл един футболен отбор да
успее без награди и похвали? Всеки човек, дете или възрастен, се нуждае от възпитател, който да го мотивира, да оценява неговите способности и потенциал и в
конкретния случай постоянно да коригира
практическите им умения за живот с диабет. Покажете на младежа, че осъзнавате
колко е трудно да се живее с диабет - често
е много по-трудно детето или тийнейджърът да се справят добре с диабета, отколкото например е за родителите да се откажат
от тютюнопушенето. Но от друга страна,
е важно да не се обърква младежът, ако го
претоварим с похвали и насърчение, когато
всичко върви гладко. Много е лесно да започнете да се държите твърде покровителствено с детето с диабет. Да го разбирате
и поощрявате - да, но да го съжалявате, е
най-малко полезно.
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Как да се сприятелите
с диабета си
Вашият диабет ще бъде с вас 24 часа на
ден. Затова е важно да намерите начин да
се сприятелите с него, или поне да не гледате на него като на свой враг. Ако си позволите да мразите болестта си, ще ви бъде
трудно да организирате живота си така, че
да не усещате отрицателното й влияние.
Има три основни начина, по които хората
възприемат диабета си:
(1) Игнорират го - ядат каквото им
харесва и инжектират инсулин, само
за да не се чувстват зле в момента.
Много юноши преминават през тази фаза
за повече или по-малко кратък или дълъг
период от време, а някои никога не могат
да се измъкнат от нея, защото мразят болестта си.
Ако влезете в зряла възраст с такова отношение, съществува риск никога да не
го промените. Вместо това се опитайте да
възприемете края на тийнейджърския период като повод да проявите смелост и да
започнете да действате по такъв начин, че
да промените нещо в начина си на живот и
в контрола на диабета си.
(2) Напълно се вживяват в диабета си, той ги обсебва изцяло, живеят
само за да контролират заболяванeтo
си по най-добрия начин.

Всеки би могъл да се чувства като това момче.
Трудно се живее с диабет, често е много трудно.
Но ако мразите диабета си, няма да е лесно да
се сприятелите с него ... Важно е да не оставите
диабета си да се контролира сам. Вместо това изберете начина на живот, който харесвате и ние
ще ви помогнем да коригирате лечението според
вашите желания.

„Регулаторна болест“ или „регулопатия“
е термин, който се използва, когато изоставите обикновения си начин живот и плановете си за бъдещето. В началото родителите и лекарите остават с впечатлението, че
всичко върви много добре. Ако обаче тези
усилия за постигане на отлично ниво на
глюкоза не позволяват на младия човек да
се включи в социалния живот, да общува с
приятели, да се отпусне вечер или да отиде

Да обясните нещо на някого не означава, че другият ще го научи...
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на лагер, тогава нещата са отишли твърде
далеч. Ако при вас е така, тогава е време да
си направите почивка и да си позволите да
започнете да живеете отново.
Ако диабетът е много строго регулиран,
тогава можете да започнете да получавате твърде много хипогликемични състояния или безсимптомна хипогликемия,
когато няма симптоми предшественици
на хипогликемия (вж. страница 64), което също е далеч от здравословно състояние.
(3) Превръщат диабета в естествена
част от живота си.
Това е по-лесно да се каже, отколкото да
се направи - всеки, който го е опитал, знае.
Но можете да се отнасяте към болестта си
така, че да не й позволите да поеме пълен
контрол над живота ви. Ако инжекциите с
инсулин станат за вас нещо, което правите
ежедневно, без да мислите за него, точно
както миете зъбите си сутрин и без което
абсолютно не бихте искали да живеете,
значи сте изминали дълъг път в приемането на диабета.
Какво ще кажете да превърнете диабета в
част от ежедневието си? Учете се от приятелите си, наблюдавайте други хора с диабет и със сигурност ще намерите някой, от
чието отношение си струва да се поучите.

Диабетът засяга
цялото семейство
Различните хора имат различно възприятие за трудностите, свързани с различните
аспекти на диабета. За малките деца обикновено най-трудната страна са инжекциите. По-големите деца и юноши често установяват, че най-досадна е необходимостта
да бъдат стриктни и да обясняват диабета
си на другите. За възрастните най-трудни
са контрола на храните и теглото.
„Лечението на диабет, зависим от инсулин - изкуство или наука?“ е заглавието
на лекция на британския лекар Робърт Татърсол от Нотингам. Той описва какво се
случва в семейството, когато детето развие
диабет:

- Това е добра причина за „триене на сол
на главата“ на някой, който е позволил на
член на семейството, особено на дете, да
получи хронично заболяване.
- Заболяването може и да има неясна причина, но е с наследствен компонент - тогава
членовете на семейството започват интензивно да проверяват родословното си дърво, за да намерят „изкупителна жертва“,
продължава Робърт Татърсол. Лечението
трябва да стане важна част от заболяването, което поглъща времето и е болезнено.
- Управлението на болестта може да повлияе на живота на всички останали членове на семейството, което допълнително
увеличава натиска върху семейството. Казва им се също, че самоконтролът и саморегулирането трябва да бъдат важни компоненти.
- Погледът към бъдещето прави картината завършена. Ужасните резултати от неразумния начин на живот, за които членовете
на семейството научават, може би чукат на
вратата също като при други страдащи от
същото заболяване, които имат очевидни
и тежки последици от болестта, например
ампутация. Още по-лошо е, ако лекарите,
които не са много уверени в целите на лечението и неговите начини, дават противоречива информация за неговия курс, което,
разбира се, допълнително усложнява ситуацията. Не забравяйте, казва проф. Татърсол, че всяко семейство, в което някой развива диабет, е в подобна ситуация.

Роднина или приятел на
човек с диабет
Роднините желаят само доброто, но това
не винаги може да изглежда така. Важно е
да се знае какъв тип грижи са нужни на хората с диабет и с какво могат да се справят
сами. В същото време детето, юношата или
партньорът с диабет трябва да разберат
колко е важно за близките им да знаят как
протича ежедневието им, за да се чувстват
по-спокойни и уверени.
Родителите могат лесно да започнат да
покровителстват детето прекомерно, тогава младият човек ще започне или да кон-
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Диабетът е невидим дефект, който не може да се
види отвън. Понякога може да се чувствате подобре, ако никой не знае за него. С течение на
времето обаче и вие, и вашите приятели ще разберете, че ще бъде по-лесно, ако всички бъдат информирани за състоянието ви. Ако например започнете хипогликемия, всички ще разберат какво
се случва и ще знаят какво да направят, ако сте ги
информирали предварително. Много хора признават колко трудно им е било да обясняват за
диабета си, когато са получавали хипогликемия
и са имали нужда от помощ.

тролира диабета си прекалено самостоятелно, или да протестира, например, като
изяжда големи количества сладкиши. Ако
е възможно, опитайте се да разберете нуждите на всеки член от семейството. „Съветът на семейството“, за който е добре да се
отделя време и където можете да седнете
всички заедно и да поговорите, е идеален
форум за обсъждане как да постигнете съгласие по различни позиции в семейството.
Приятелите трябва да знаят как могат да
ви помогнат, в противен случай те могат да
се превърнат в „бонбонени ченгета“, които
от добри намерения постоянно ще повтарят, че това или онова е вредно. Случва се
наглед противоположни по значение фрази
да ви дразнят еднакво силно: „Не ме интересува диабетът ти, това са твоите проблеми“ и „Загрижен съм за теб. Наистина ли
ще изядеш този пакет сладки?“ Хубаво е да
обсъдите всички неща и да прецените каква помощ, „повече или по-малко“ и подкрепа ще искате да получавате от близките си.

Семейството и приятелите също трябва да имат достатъчно знания за диабета,
ако искат да предложат някаква помощ или
разбиране. Лечението на хипогликемия е
добър пример и би било полезно, ако те могат да направят инжекция глюкагон. Колкото повече вашите приятели знаят, толкова
повече помощ можете да получите от тях.
Опитайте се да им обясните какво правите и защо. Обяснете как работи инсулинът,
как работи физическата активност и защо
понякога можете да ядете захар, а понякога
не.

Разговор с приятелите
Много хора не искат да говорят за диабета
си, защото на практика той не се забелязва
отстрани. В същото време е очевидно, че
все още не сте приели диабета си, ако не
искате да кажете на приятелите си за него.
Важно е приятелите ви да разберат защо
може да се почувствате зле и какво могат
да направят, ако това се случи. Най-добре
е да кажете на всички възможно най-скоро, веднага след като сте диагностицирани
с диабет. Когато това стане, нещата вече
няма да изглеждат толкова потискащи.
Много по-лошо е да се разхождаш, чудейки се какво и колко знаят хората около теб.

Може да се отдалечите от приятелите си, ако те
не разбират защо трябва да правите определени неща в определен момент. Опитайте да превърнете диабета в естествена част от живота си и
кажете на приятелите си за това в училище и на
работа. Важно е те да знаят какво да правят, когато имате нужда от помощ, например, ако имате
тежко хипогликемично състояние.
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Най-ранният ми спомен за диабета е от
времето, когато бях на 8 години. Момичето, което живееше в съседната къща, имаше диабет. Единственото, което знаех за
това, беше, че тя не трябва да яде захар. Но
аз забелязвах бучки захар в джоба й, които
тя ядеше от време на време. Беше ми трудно да разбера това, тъй като никой не ми
обясни защо прави това и аз бях убеден, че
тя мами родителите си.

Как да промените
начина си на живот?
Много хора си задават този въпрос. Не
е лесно да убедите някого, че трябва да
промени навиците си, за да се чувства подобре. Да го убеждавате твърде настоятелно може дори да не е най-добрият начин
да накарате човек да направи това, което е
добро за здравето му. Но какво наистина е
„най-добре“ от гледна точка на индивида?
Елизабет Арборелиус, доктор по психология, изучава как е възможно да се променят ежедневните навици на хората.
- Тук говорим за концентрацията на информация. Не винаги е вярно, че знанието

влияе на нагласите, които от своя страна
определят поведението. Признаваме, че
хората са рационални, но това не винаги
е така, твърди тя. Понякога онова, което е
вредно за човешкото здраве от обективна
гледна точка, не е задължително да се възприема по същия начин от отделния човек.
- Веднъж чух медицинска сестра да казва: „Не съм фанатик, но не виждам причина хората да пушат!“ Разбира се, тя имаше
право да критикува гледната точка на пациента. Но ако целта е промяна в поведението, тогава човекът с диабет трябва да
може да чуе добро обяснение за плюсовете
и минусите, които ще получи, ако промени
навиците си.
- Стигнахме до извода, че именно балансът между индивидуално усещаните ползи
и вреди е много важен за това дали човек
ще промени или не поведението си и навиците си. Ако се окаже, че вредата надвишава ползата, тогава трябва да се признае, че
съществува реална заплаха от влошаване
на здравето, ако не се направи нещо по въпроса. Човекът с диабет няма да промени
ежедневните си навици по никакъв друг
начин.
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Диабетът в
различните етапи
на развитие
Психологическото въздействие, което
има появата на диабета върху семейството
се различава в различните възрастови периоди и силно зависи от етапа на развитие
на детето и основните нужди на неговата
възраст. Естествено, родителите се чувстват несигурни в някои конкретни ситуации
и понякога се нуждаят от помощта на експерт по определени въпроси. Понякога помощта на детски психолог е много полезна.
Обикновено препоръчваме всички деца и
юноши да посещават нашия психолог поне
веднъж през първите месеци след поставянето на диагнозата. Така, ако по-късно
родителите почувстват, че се нуждаят от
помощта на психолог, те вече ще знаят към
кого да се обърнат.
Мариана Хелгесон, психолог в педиатричното отделение в Линкопинг, Швеция, изнася лекции по психология и диабет за хора
от всички възрасти. Тя преподава следното:
- Не винаги е лесно да се адаптираш, когато в семейството станат трима. Първата
пукнатина между съпрузите се появява,
когато се роди първото дете. Дискусиите и
споровете започват да се фокусират върху
това как да се планира времето, нещо, което не е било повод за разногласия преди.
- Възниква въпросът за разпределението
на отговорностите, колко време и внимание трябва да се отделя на детето, на партньора и на себе си. Родителите трябва да се
споразумеят как да поделят домакинската
работа и кой от двамата или двамата ще
продължи кариерата си.
- Възпитанието на детето до голяма степен повтаря начина, по който сте отгледани, тъй като само такъв модел ви е познат.
Но обикновено има двама родители, всеки
със собствено възпитание зад гърба си.
Конфликтите са неизбежни и резултатът
ще бъде комбинация от предишния опит

на двамата родители.
- Въпреки това, когато детето има хронично заболяване, обикновено няма модел
за подражание, което кара родителите да се
чувстват несигурни. Трудно е да се постигне баланс между нуждата и отговорността
и често възниква въпросът как помощта ни
към детето да не се превърне в прекалено
опекунство.

Бебета (0 - 1,5 години)

Този период се характеризира с така наречената симбиоза, първо между майката и
детето, към която по-късно се присъединява и бащата. В това време е много важно
родителите да подчинят нуждите си на
нуждите на детето. В същото време детето
не може да откликне на нуждите на родителите. Когато детето придобие способност
да се движи без помощта на възрастен, около първата си годинка, то навлиза в етапа
на изучаване на света.

Влиянието на диабета
Диабетът в тази възраст неизбежно причинява стрес в семейството. Ако на родителите е трудно да се справят със ситуацията
без чувство на напрежение и несигурност
по отношение на отглеждането, тогава ще
им бъде и по-трудно да вдъхнат спокойствие и увереност на детето. Подобна ситуация е силно обвързана с проблема „храна
и диабет“. Малките деца не разбират защо
трябва да се хранят, ако не са гладни, или
обратното, следователно на тази възраст
има значителен риск от проблеми при храненето. Многократните инжекции или терапия с помпи могат да помогнат за разрешаването на тези проблеми.
Децата трябва да чувстват, че родителите
им са честни и уверени в различни ситуа-
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ции, но е ясно, че това е трудно да се направи, когато детето има диабет.
Прекомерното презастраховане може да
доведе до факта, че детето с тревожност
ще се крие зад гърба на родителя, вместо
да изследва смело света наоколо. Малките
деца не могат да разберат необходимостта от инжекции и кръвни тестове или от
болката, страха и вълнението, които вървят заедно с тях. Не можем да им обясним
защо те трябва да се нараняват по този начин. Обикновено е най-лесно да поставите инжекцията възможно най-бързо и след
това да успокоите бебето. Инжекционните
устройства могат да бъдат много полезни
при тази възрастова група (виж страница
143).

Малки деца
(1,5 - 3 години)

Децата започват да изследват света по-активно. На възраст от около две години детето често прави крачка назад, отново се
чувства силно зависимо от майката. Това
е съвсем нормално и не е следствие от неправилното отношение на родителите към
детето.
„Упорития период“ (времето на проявление на свободната воля) започва на възраст между 2 и 3 години. Децата започват
да тестват родителската и собствената си
способност да определят граници за първи
път.
Всички деца в този период откриват и
много страхове и разочарования. Те трябва
да изпитат своите собствени ограничения,
които могат да бъдат неприятни. Важно е
родителите да участват в „битките на волята“, защото с тяхна помощ децата се научават как да се защитават срещу нещо, дали
да намерят компромис или да отстъпят.

Влиянието на диабета
Може да е трудно да се разбере какво
причинява лошо поведение на детето, ниски или високи нива на глюкоза в кръвта.
Трябва ли да дадем на детето си нещо за
ядене всеки път, когато то се ядосва? А
всеки път да се прави кръвен тест е доста
трудно. Детето с диабет има повече ограничения от другите деца поради инжекциите, схемите на хранене и наблюдението
на кръвната глюкоза. При хронично заболяване винаги има тенденция родителите
да компенсират ограниченията, причинени
от болестта, като позволяват на децата да
изберат нещо друго. По този начин родителите проявяват съжаление към детето и ще
става все по-трудно да определят граници
в други области. Тогава детето става несигурно и необуздано, като постоянно проверява границите, за да провокира реакция у
родителите си.

Всеки родител на малки деца знае колко е трудно да се намери достатъчно време за всичко. Но
когато трябва да се справят и с диабета, родителите усещат, че се нуждаят поне от толкова ръце,
колкото пипала има октоподът, за да смогнат с
всичко - да проверят кръвната глюкоза, да правят инжекции, да планират храненията и да се
справят с всички останали необходими дейности
в ежедневието си.
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Ако обаче родителите нямат достатъчно
смелост да издържат на такава агресивност,
детето може да стане изолирано, пасивно и
скептично, с ниско ниво на самочувствие.
Родителите също се нуждаят от разбиране,
тъй като този период може да бъде много
труден. Те се нуждаят от насърчение, тъй
като детето с диабет трябва да се отглежда
по същия начин, както другите деца.
Страхът от непозната среда (например, в
болницата) може да бъде дори по-висок от
страха от инжектиране. Някои деца на тази
възраст стават много неспокойни, когато се
чувстват изолирани. Опитайте да правите
инжекциите и кръвните изследвания, ако е
възможно, в по-позната и безопасна среда.

Деца в предучилищна възраст
(3-6 години)
Детето на тази възраст
започва да разбира по-добре света около себе си и осъзнава факта, че тялото му
може да изпита както приятни усещания,

Засадете дървото на знанието в ума на детето
възможно най-рано. Децата, които са израснали
с диабет, е по-лесно да се справят с него като тийнейджъри в сравнение с онези, които са развили
диабет по време на предпубертета или пубертета.
Когато децата пораснат, те се учат от родителите
да са отговорни към себе си. Целта трябва да е
децата да могат да поемат отговорност за важни
аспекти в управлението на диабета си още преди
началото на пубертета.

така и болка. Детето участва в ролеви игри
и има много богато въображение.
През този период има диференциация на
ролята на половете. Детето иска да имитира родител от същия пол и се влюбва, често
иска да се ожени или да се омъжи за родителя от противоположния пол. Детето на
4-5 години става „цар на вселената“, знае и
умее да прави всичко, добре осъзнавайки
какво иска и какво не. Децата се чувстват
могъщи, когато открият как могат да контролират другите. Шестгодишното дете
обикновено е по-сговорчиво към това, което родителят иска от него.
Съвестта започва да се развива у децата,
мислите за престъпление и наказание се
появяват по „примитивен начин“ под формата на „око за око и зъб за зъб“.
Децата започват да осъзнават границите на тялото си. Превръзките и лепенките
имат магическата сила да възстановяват и
лекуват. Вижте също “Децата и тестовете
за и кръвна глюкоза” на страница 116.

Влияние на диабета
Децата на тази възраст може да помислят,
че са развили диабет като наказание за извършване на нещо нередно или че тестът за
определяне на кръвна глюкоза е наказание.
Трябва да повдигнем тази тема и да говорим откровено с детето, дори и да не пита
за това. Често дори възрастните си задават
въпроса: „Какво направих, за да заслужа
това?“, когато им се случи нещо неприятно
или не успеят в нещо. Всички ние се опитваме да намерим логична връзка между
нещата, които се случват.
При децата степента им на свобода може
да бъде ограничена, ако видят родителски страх от хипогликемия. Може да бъде
трудно да се инжектира инсулин или да се
правят кръвни изследвания, когато децата
отказват да сътрудничат. Те имат определена гледна точка за това какво искат и какво
не искат да ядат. Често е много трудно да се
знае предварително колко ще изяде детето.
Опитайте се да го оставите да реши само за
някои подробности от ежедневието. Лечението с многократни инжекции или инсу-

378

линова помпа дават на децата повече свобода в това какво да ядат и колко.
Не казвайте на дете на тази възраст предварително за инжекциите, тестовете и другите неприятни неща. То лесно раздува във
въображението си предстоящото до нереални размери.
В семейство с деца от различен пол, детето може в мислите си да свърже диабета
с пола си. Например, едно момиче може да
вярва, че би било по-добре ако беше момче,
тъй като брат й няма диабет (или обратното).
„Помислете за цената, която могат да
имат ограниченията в развитието на детето, преди да кажете не ...“
Мариана Хелгесон, детски психолог

Децата в началното училище
Започването на училище е
свързано със стрес за всички
деца, така че за много от тях
може да е трудно да свикнат в
началото. Това са години, в които те започват по-задълбочено да изучават и опознават света. Децата обичат да разглобяват нещата, за да разберат как работят. Ето защо
им е интересно и важно да разберат колкото може повече за своя диабет. Приятели-

те стават все по-значими и за тях е важно
да правят същите неща, каквито правят и
те. Децата на тази възраст обичат да знаят
колко време изисква дадена дейност, като
например изпълнението на поставена задача. Заинтригувани са, когато знаят, че
нещо ще се случи, но в действителност все
още не могат да разберат колко дълго ще
продължи то. Обичайно е за тази възраст
те да прехвърлят взаимоотношенията си с
родителите върху други възрастни, включително учители и възпитатели в училище.
През началните училищни години децата
се учат да контролират желанията си и да
се държат в приемливи граници, да спазват
наложените им правила.

Влияние на диабета
Страхът от неизвестното все още съществува, дори да изглежда, че детето е спокойно по време на медицинските изследвания.
Важно е информацията да се адаптира към
възрастта на детето. Успокойте детето, като
го уверите, че поведението му е напълно
нормално и напълно обяснимо („другите
деца биха се почувствали по същия начин“). Така ще му покажете, че разбирате
защо се държи по определен начин в различни ситуации, например по време на инжекция или кръвен тест.

Да бъдеш добър родител на малко дете изобщо не е същото като да си добър родител на тийнейджър.
Важен, но сложен въпрос е адаптирането на родителските изисквания в зависимост от възрастта на детето, за да се улесни неговото отглеждане. Децата във всички възрасти се нуждаят от много любов, но
тя трябва да бъде адаптирана към възрастта на детето. „Детската любов” към тийнейджър се възприема
като прекомерно попечителство и ограничава свободата му.
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Деца в прогимназиална
възраст

Кражбата на сладкиши от килера зад гърба на
родителите е често срещано явление сред децата
в предучилищна възраст. Важно е да се избягва
прекаленото драматизиране тук - дори децата
без диабет го правят. Считам за важно да не се
налага пълна забрана на сладкишите. По-практично е да давате малко повече бонбони от време
на време, например като лека закуска за 1-2 седмици, като добавите още малко инсулин (вижте
страница 256). Обяснете, че правите изключение
и очаквате, че детето ще направи по-разумен избор относно сладкишите, когато порасне. След
определено време детето обикновено само спира да иска сладкиши.

Храната в училище има напълно различен вкус, отколкото у дома и понякога детето не яде нищо. Важно е да намерите някой
в училище, който би могъл и би искал да
помогне на детето да си инжектира инсулин в обедното време. Отначало може да се
чувствате несигурни - какво ще се случи,
ако детето получи хипогликемия в училище? Уверете се, че някой от вас винаги
може да бъде намерен по телефона и той
ще може да отиде в училище по всяко време, ако е необходимо. Важно е учителите
в училище да знаят как да се справят с хипогликемията. Често те започват да възприемат болестта на детето по-сериозно, след
като видят хипогликемично състояние.

Този период от живота се счита за латентна
фаза в психологическо
отношение. Децата са много податливи на
всички видове образование, включително
на диабетно обучение. Те искат да разширят възможностите си, но в същото време
се научават да спазват границите, определени от родителите им. В тези години се
развиват социалните им умения: „Мога
ли да се присъединя към това?“, „Ще ме
приемат ли?“ Има дори конкуренция с
връстниците им в това „кой е най-добрият,
по-умен и красив“. Приятелите стават все
по-важни. Полезно е децата да се срещат
с други хора с диабет на същата възраст, с
които могат да се сравнят, например, в тренировъчен лагер за диабет или по време на
ваканции. На тази възраст е важно насърчаването, тъй като децата се нуждаят от
потвърждение, че правят всичко правилно.

Влияние на диабета
Всички деца в тази възраст се интересуват от своята роля в живота. На възраст от
10 или 11 години дете с хронично заболяване обикновено започва да мисли и реагира на болестта си по нов начин. „Защо
ми се случи това?“ е често срещан въпрос.
Детето може да реагира остро на нещата,
свързани с диабета и да ги преживява дълго време като доста сложни и стресиращи.
За първи път то осъзнава, че да имаш диабет, означава да го имаш до края на живота
си. Отнема известно време, за да се справи
с това.
Важно е да разговаряте откровено и често
с детето за диабета му, тъй като това ще му
помогне да го приеме по-лесно. Покажете,

380

че вие като родители се притеснявате и потвърдете, че да се живее с диабет е трудно,
а понякога и несправедливо. Обикновено
след известно време децата преминават
през тази фаза, но някои може да се нуждаят от помощта на психолог или консултант.
Тъй като децата на тази възраст са много
податливи на обучение, без да се отричат
родителските авторитети, е важно през
тези години от живота им, преди пубертета, управлението на диабета да се превърне в естествена част от ежедневието им.
Децата, които имат увереност в контрола
на диабета си преди пубертета, е по-малко
вероятно да изпитат съмнения, че диабетът
ще попречи на израстването и независимостта им.

Кога децата трябва
да поемат отговорност
за контрола на диабета си?
През първите училищни години всички
деца разширяват уменията си в различни
области: спорт, изкуство, общообразователни предмети и самоконтрол. Естествено
е децата да започнат да разширяват и отговорностите си и да участват повече в решаването на различни проблеми, свързани с
техния диабет. Съвременните изследвания
обаче показват, че родителите трябва да
продължат да участват в справянето с проблемите, свързани с диабета през годините.
Полезно е членовете на екипа за диабет да
информират отрано децата и родителите
им, че е необходимо дългосрочно участие
на родителите в периода на основното училище и прогимназията, до юношеството.
Не прехвърляйте отговорността твърде
рано!

Пубертет
По време на пубертета
тийнейджърът трябва да
започне да развива самосъзнанието на възрастен,
чувство за независимост
и равни отношения с
другите възрастни. Тази
растяща независимост е
много крехка, поради което подрастващите
така силно защитават своята неприкосновеност.
В някои отношения ранните етапи на развитие се повтарят. Поведението на подрастващите често варира от много детинско
до това на възрастен. Важно е да се разбере,
че те все още имат шанс да „преразгледат“
онези въпроси, които не са били решени в
по-ранните етапи на развитието им. Много
родители гледат на тийнейджърския период с ужас, но ако гледате на пубертета като
на „финален спринт“ на детството и юношеството преди зрелостта, вашата гледна
точка ще стане по-положителна.
Приятелите са много важни и изглежда
естествено тийнейджърът да иска да прави същото като всички останали. Тийнейджърите обичат да се разхождат вечер и да
хапват бургер или пица с приятели, вместо
да вечерят у дома с обичайните ястия. Важно е младите хора да получат свобода в
такива случаи, както и отговорността да
експериментират с различни дози инсулин.
Тийнейджърите са много заинтересовани
от телата си, особено в ранните години на
пубертета. Те искат повече информация за
това как диабетът засяга телата им. В същото време често им е неудобно да говорят
за това.
Ние насърчаваме по-големите тийнейджъри да идват в центъра понякога без
мама или татко. Алтернативен подход е
родителите да имат право да влязат в кабинета едва в края на консултацията и да
повдигнат само онези въпроси, които тийнейджърът разрешава. Важно е тийнейджърите да разберат, че професионалната
поверителност важи и за родителите. Ако
млад мъж иска да зададе личен въпрос, той
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„Тийнейджърите не могат да бъдат възпитавани
без значение колко пъти
родителите им се опитват
да направят това.“
Акерман

Приятелите са много важни в юношеските години. Когато решите да дойдете в диабетния център
без родителите си, е хубаво да вземете приятел
или приятелка, а може и гадже с вас.

трябва да може да направи това, без да се
страхува, че всички ще научат за това.
Тийнейджърите често идват на консултация с приятели или гаджета. Те ценят подкрепата на близкия човек, но се чувстват
твърде пораснали, за да дойдат с майка си
или баща си.
На родителите може да им е трудно да определят степента, в която тийнейджърите
трябва да участват в управлението на диабета. Трудно е да бъдеш добре информиран
за контрола на диабета, ако все по-малко
участваш в него и не участваш в консултациите.
Повечето тийнейджъри предпочитат да
се справят, без да участват родителите им,
но в същото време искат те да бъдат на разположение. Едно 18-годишно момиче каза:
„Разбира се, искам те да знаят за управлението на диабета ми - кой друг ще скочи и
ще ми помогне, ако падна?“

Влияние на диабета
Тийнейджърските години са труден период за контрол на диабета. Тийнейджърите не са достатъчно зрели, за да бъдат напълно отговорни за диабета си, но трудно
позволяват на родителите си да правят това
вместо тях. Децата, които са били по-малки, когато са диагностицирани с диабет, е

по-вероятно да дадат на родителя пълен
контрол върху диабета и след това постепенно да започнат сами да се грижат за
него. Това вероятно е причината децата,
които са развили диабет в ранните си години, да имат по-добър контрол на диабета
и по-добре да следват препоръчаното лечение в годините на пубертета, отколкото
тези, които са били диагностицирани с диабет в ранните тийнейджърски години.
Да се научат да стоят на собствените си
крака е по-трудно за подрастващите с диабет. Ето защо, когато дойде време да се
откъснат от майката, „да се отреже пъпната
връв“, те не се чувстват достатъчно уверени, че ще се справят сами и често отлагат
този момент за по-късно.
Разбира се, тийнейджърите с диабет са
загрижени за бъдещето си. Те се притесняват каква работа могат да намерят, как да
си намерят партньор, дали могат да имат
деца, за усложненията на диабета и т.н. Естествено е подобни мисли да доведат до
депресия, ако се гледа негативно на бъдещето. Не са редки и размишленията за същността на живота като цяло, затова е важно
също да се внимава за появата на евентуални мисли за самоубийство. В същото време
подрастващите често не гледат по-далеко
от близките няколко дни. Рискът от увреждане на очите или бъбречни усложнения на
40-годишна възраст, ако поддържат дългосрочно висока глюкоза в кръвта, означава
много малко за тях: „Тогава ще бъда толкова стар и ужасен, че няма да има значение“.
Повечето тийнейджъри искат да правят
инжекции като зрели хора, т.е. без проява на емоции. Мразят се, когато не им се
получи, че са принудени отново да бъдат
„като малко дете“, плачат и не могат да се
инжектират. Ето защо е важно и на тийнейджърите, също както и на по-малките деца
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Как да се държим
с тийнейджъра
(1) Не бъдете твърде снизходителни
в ранния пубертет. Поставянето
на граници също е начин да покажете загрижеността си.
(2) Може да се наложи да се примирите с факта, че някои неща ще
са по-важни от диабета за година
или две.
(3) Опитайте се преди всичко да спорите обективно, а не само от гледна точка на диабета.

да се обясни колко естествено е тяхното
поведение и реакция. Успокойте ги, споделете с тях, че на много възрастни с диабет също е трудно да си правят инжекции
и се страхуват и не винаги се справят по
най-добрия начин. Подрастващите, които
чувстват, че тяхното поведение е нормално
и среща разбиране е по-вероятно да изградят необходимата увереност в себе си.
Не забравяйте, че да си добър родител на
тийнейджър не е същото като да си добър
родител на по-малко дете. Доказано е, че
неправилното отношение на тийнейджъра
към диабета се дължи отчасти на недостатъчното внимание на родителите към нарастващата нужда на детето от независимост
в годините преди пубертета.

Ако подрастващите сами контролират диабета си, когато
се наситят на своята независимост и други качества на характера им ще могат да бъдат
изградени.

Позволете на тийнейджъра да управлява
своя диабет сам по-често, когато това е възможно. Независимо от това е също толкова
важно да обсъждате заедно как вървят нещата и защо. Въпреки че настъпването на
пубертета е белязано от драматични промени в развитието и степента на независимост на детето, децата с диабет и техните
родители трябва да спазват отговорностите
си към диабета (например задачата да си
напомнят за кръвните тестове и инжекциите). Родителите трябва да се пазят от даване на пълна независимост изведнъж, като
се стараят да прехвърлят отговорността
много постепенно.
В отношенията между деца и родители
преговорите и споразуменията са от жизненоважно значение. Ако младите хора кажат, че искат да бъдат отговорни за нещо,
нека го опитат. Естествено е, че родителите
винаги искат да знаят къде са децата им,
когато не са вкъщи. Ако млад човек има
диабет, това е особено важно. Ето защо е
добре да постигнете споразумение да се
свързвате помежду си в определен момент.
Мобилният телефон е практичен и популярен начин да поддържате връзка с дете или
тийнейджър с диабет.
Много тийнейджъри проявяват така нареченото „рисково поведение“, обичат да
правят неща, които са леко (или много)
опасни, за да тестват способностите си.
Това е по-силно изразено при момчетата,
отколкото момичетата. Ако имате такъв
проблем, опитайте да свържете това поведение с лечението на диабета и да убедите
тийнейджъра да експериментирате с дози
инсулин, например. Разбира се, има елемент на риск (например каква доза инсулин
да се сложи, ако остане буден цяла нощ),
но също толкова важно е да има „защитна
мрежа“ от информирани приятели или възрастни, на които тийнейджърите могат да
се доверят, ако нещо се обърка.
Сериозна форма на рисково поведение е
забравянето или пропускане на инсулинови инжекции. В американско проучване, по
време на интервю, 25% от тийнейджърите (на възраст 11-19 години) заявяват, че
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са пропуснали една или повече инжекции
с инсулин през последните 10 дни, главно, защото са забравили. Сред тях 29% са
пропуснали да си направят тестовете си за
кръвна глюкоза, а останалите 29% са записали по-ниски стойности на кръвната си
глюкоза в дневника, отколкото реално са
имали. Юношите, които са пропускали да
си инжектират инсулин имали повишени
нива на HbA1c. Ако пропуснете дозата си
инсулин, тогава кръвната ви глюкоза ще
скочи и е трудно да регулирате диабета си.
„Пубертетът е необходимо благо. Човек, който не е преминал през всички фази
на пубертета, рискува да стане лошо копие на родителите си. „
Торстен Тувемо, детски диабетолог

Здравите братя и сестри
Да бъдеш здрав брат или сестра на дете
с хронично заболяване може да е трудно
понякога. Братът или сестрата често виждат „преимуществата“, които има болното
дете, да не говорим за повишеното внимание от страна на родителите. В същото време е трудно братът или сестрата да разберат напълно ситуацията на детето с диабет.
Те се нуждаят от помощ, за да отговорят
на някои въпроси, дори ако самите те не ги
повдигат:
- Може би съм виновен, че брат ми / сестра ми развиха диабет?
- Заразно ли е? Мога ли да го получа?
- Кой ще се грижи за мен, докато родителите ми са заети с диабета на брат ми /
сестра ми?
Важно е да влезете в положението на
здравите братя и сестри и да признаете,
че понякога могат да се чувстват и така:
„Доста е трудно да бъдеш човек, който не
е болен.“ На родителите изглежда е по-лесно да кажат: „Трябва да сте благодарни, че
сте здрави“ или „Бихте ли искали да сте в
такава ситуация?“, но често е достатъчно
само да потвърдите чувствата на детето без
диабет, казвайки: „Разбирам, че понякога
може да е трудно.“

Гледайте сериозно на оплакванията на
братята и сестрите, например, за главоболие или коремна болка, дори ако вие като
родител смятате, че не е толкова страшно.
Може да е полезно братът или сестрата да
посетят специалист. Обсъждането на стреса и тревожността и как те могат да причинят главоболие или други физически симптоми, наистина може да им помогне.
Можете да обърнете на здравите братя и
сестри малко допълнително внимание. Например, можете да направите нещо заедно.
И няма значение какво правите. За детето
да бъде само с родителя си е винаги нещо
специално. Използвайте възможността да
хапнете заедно нещо вкусно и го пазете в
тайна от другите членове на семейството.
Направете нещо друго заедно тайно с детето си с диабет, например, отидете на специална детска площадка или, ако е по-голямо
дете, на театър или изложба. Целта да се
пази „тайна“ е да се избегне завистта между братята и сестрите (независимо дали
имат диабет или не).
Трудно е братята и сестрите винаги да
чуват, че не трябва да ядат това или онова,
защото брат им или сестра им имат диабет
и не трябва да бъдат изкушавани. Един от
начините, които повечето семейства практикуват, е да ги оставите да ядат нещо специално, докато детето с диабет не е у дома.
Когато детето с диабет пораства, то трябва
да свикне с факта, че за него има различни правила от другите. Децата с други заболявания или проблеми (като цьолиакия,
алергии или склонност към увеличаване
на теглото) трябва да научат, че не могат
да се хранят точно като своите приятели.
Опитайте се да намерите нещо друго, което детето с диабет иска, за да се избегне
несправедливостта в семейството. Предизвикателството е, че като пораснат, децата
придобиват способността сами да се противопоставят на изкушенията, например в
училище или в свободното си време.
Когато здравият брат или сестра имат
рожден ден, родителите трябва да направят изключение и да оставят децата сами
да решат какво да изберат за тържеството.
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най-добрият подход и за двамата е да получат една и съща информация от самото
начало на диабета. Ако имат нови партньори, е необходимо и те да научат повече
информация за диабета. Ситуацията между
родителите може да бъде напрегната, но за
децата винаги ще бъде по-добре, ако родителите поддържат връзка и общуват възможно най-много по отношение на диабета
на детето.
Като тийнейджър искате да прекарвате повече
време с приятелите си. Важно е диабетът ви да не
пречи на това. Опитайте се да поемете отговорността за коригиране на дозите си инсулин и времето на хранене според начина на живот, който
искате да водите.

На детето с диабет може да се даде малко
повече инсулин през този ден, за да може
и то да се присъедини към празненството.
Когато братята и сестрите пораснат, често развиват силни връзки помежду си. Ние
станахме свидетели на много примери, при
които добрите взаимоотношения между
по-възрастните тийнейджъри с диабет и
техните братя и сестри са като трамплин,
от който те могат да направят крачка напред към израстването си, като поемат отговорност за диабета си. Това е особено
полезно в ситуации, в които родителите са
обсебени от развод, други конфликти или
прекомерно попечителство над детето, което затруднява подрастващия да поеме сам
отговорност и контрол.

Разведени семейства
В наши дни все повече деца не живеят с
двамата си родители. Около една четвърт
от всички деца и юноши във Великобритания и САЩ живеят само с един биологичен
родител. Разведените родители често са
трудни за общуване и децата могат да служат за предаване на съобщения между тях.
Когато детето развие хронично заболяване, се поставят големи изисквания към
двамата родители, ето защо те трябва да
си сътрудничат и да се доверяват взаимно. Ако родителите са разведени, тогава

Участието на бащата
Шведско проучване изследва различни
фактори, които характеризират семействата, в които децата са имали добър
или лош контрол на диабета си (висок/
нисък HbA1c и психологическа адаптация към болестта). В семейства с полош контрол бащите са по-импулсивни
и зависими. Децата също са по-импулсивни. В семейства с добър контрол бащите са по-независими и следователно
са в по-добра позиция да подкрепят майката и детето при контрола на диабета.
Децата, особено момчетата, по-лесно се
идентифицират с баща си, за да бъдат
вдъхновени и да поемат повече отговорност за диабета си.
Трудно е да се обобщи всичко в едно
изследване. От клинична гледна точка обаче виждаме, че нещата вървят
по-добре в семействата, в които двамата родители, майка и баща, участват
в управлението на диабета на детето.
Обикновено двама души се справят
по-лесно с един с проблем, особено ако
могат да обсъдят как да преодолеят различните ситуации.
Ако бащата не участва и само майката
се занимава с контрола на диабета, тогава
се случва децата, особено момчетата, да
имат повече проблеми в тийнейджърските си години. Важно е бащите да останат
колкото е възможно по-близо до детето си
по време на поставянето на диагнозата и
двамата родители да участват активно в
управлението на диабета от самото начало.
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Всичко по-горе се отнася за разведени семейства, където е важно и двамата родители, ако е възможно, да си взаимодействат
повече и да разпределят грижите за диабета на детето (виж по-горе). Понякога това
е невъзможно по практически причини и
самотен родител трябва да поеме пълната
отговорност за детето. Това, разбира се,
е допълнителен стрес за родителя и той
може да се нуждае от подкрепата на широк
кръг роднини и приятели. И в огромното
мнозинство от случаите това работи много
добре.
„Никой не може да избира родителите
си.“
Хайнрих Понтопидан

Лабилен диабет
Лабилният диабет може да бъде следствие от различни фактори. Това понятие
означава диабет, който е толкова трудно да
се контролира, „че нормалният живот непрекъснато се прекъсва от епизоди на висока или ниска кръвна глюкоза по някаква
причина“. Въпреки огромните усилия на
всички, скоковете в кръвната глюкоза продължават. Колебанията в нивата на кръвната глюкоза се срещат при всички млади
хора, но „лабилността“ може да причини
както от физически причини (като антитела
към инсулин, пубертет, намалена чувствителност към инсулин, забавено освобождаване на стомаха, пропуснати дози инсулин,
неправилна техника на инжектиране), така
и от психологически, когато хроничният
стрес (например при ситуация на развод)
може да доведе до високи или колебателни
стойности на кръвната глюкоза.
При човек с лабилен диабет дозите на
инсулин често са много големи, дори ако
чувствителността към интравенозния инсулин е нормална. Кетоните могат да се
произвеждат дори при нормални нива на
контрарегулаторни хормони и тези пациенти често имат кетоацидоза.
Понякога човек с „лабилен” диабет нарочно манипулира дозите инсулин по различни причини, което води до значителни
колебания в нивата на кръвната глюко-

Ако родителите не могат да се споразумеят след
развода, съществува риск детето да действа като
„свръзка“ между тях: „Кажи на баща си, че ...“
или „Попитай майка си.“
Тази роля поставя детето в затруднено положение, което води до стрес и в крайна сметка до висока стойност на HbA1c

за. Това може да създаде порочен цикъл,
който е труден за разбиране и прекъсване. Впоследствие, поглеждайки назад към
подобно поведение, често е трудно хората
да повярват, че наистина са го направили.
Ако мислите за това като временна реакция
на трудностите, тогава това не е толкова
странно. Повечето възрастни правят някои
неща в младите си години, с които изобщо
не се гордеят.
Особено притеснително е, че ако подобни
манипулации и поведение продължат, това
ще доведе до опасно нестабилен контрол
на глюкозата с чести епизоди на хипогликемия и/или кетоацидоза. Ако разпознавате себе си в подобна ситуация, определено се нуждаете от помощ, за да оправите
нещата. Най-важната първоначална стъпка
е да „разкриете вашите карти“ и да започнете да въвеждате правилните стойности
в дневника си, редовно да си инжектирате
инсулин и да отбелязвате в дневника, когато пропуснете или забравите да инжектирате инсулин. В противен случай нямаме
начин да разберем какво се случва в тялото
ви и затова можем да дадем грешен съвет.
Например, ако имате много висока кръвна
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глюкоза и няма признаци, че сте пропуснали много инжекции с инсулин, вашият лекар вероятно ще ви посъветва да увеличите
дозата си инсулин. Но ако приложите такива високи дози, можете да получите тежка
хипогликемия.
Ако сте „забравяли“ инжекциите по някаква причина, най-важното за вас сега е да
започнете отново да контролирате диабета
си правилно и честно. Ако все пак (може
би много години по-късно) кажете на вашия лекар или медицинска сестра какво
наистина се е случило, ще имаме по-голям
шанс да намерим решение и да помогнем
на някой друг във вашата ситуация да се
освободи от порочния кръг.
Понякога сексуалната злоупотреба от
възрастен от вътрешния кръг на детето или
юношата, понякога дори от бащата, може
да причини „лабилен диабет“. Не забравяйте, че ако нещо подобно се случи, това
НИКОГА не е грешка на детето. Сексуалното насилие винаги е по вина на възрастния и е незаконно. Понякога е много трудно да се мисли за това и да се разкриете
пред някой друг. Ако обаче се разпознаете,
когато четете тези редове, трябва да споделите с човек, на когото имате доверие.
Това е единственият начин да спрете всичко, това е единственият начин да започнете
отначало и да получите възможността да се
почувствате в безопасност отново.

Всички лекари и медицински сестри във
вашата клиника или диабетен център са положили клетва да пазят професионална тайна. Това означава, че всичко, което ни кажете,
ще остане само между нас, в тайна. Където и
да живеете, ние спазваме професионалното
и юридическото задължение да пазим всяка
доверена тайна. Друга алтернатива би била
да говорите с учител, свещеник или адвокат,
на когото можете да се доверите.

Качество на живот
Диабетът е заболяване, което ви засяга 24
часа на ден и следователно има огромно влияние върху качеството ви на живот. Международно проучване, включващо 2101 юноши
на възраст 10-18 години от 17 страни, прави
основен извод, че по-ниският HbA1c е свързан с по-добро качество на живот (както показаха самите млади хора). Родителите също
смятат, че така диабетът оказва по-малък
ефект върху цялото семейство. Юношите
от семейства с един родител и етническите
малцинства показват както по-висок HbA1c,
така и по-лошо качество на живот. Момичетата-тийнейджъри имат по-големи проблеми с контрола на диабета, отколкото момчетата на същата възраст. Основният извод е,
че младите хора, които упорито се опитват
да подобрят контрола на диабета си, също
считат, че качеството им на живот като цяло
се подобрява, а не обратно.
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